
На	  основу	  Закона	  о	  спорту	  (	  Службени	  гласник	  РС	  бр.	  24/2011	  и	  99/2011	  ),	  Правилника	  о	  
критеријумима	  за	  категоризацију	  спортских	  стручњака	  МОС	  (	  "Службени	  гласник	  РС",	  бр.	  
25/2013	  )	  и	  чл.	  34.	  став	  5.	  Статута	  Планинарског	  савеза	  Србије,	  Управни	  одбор	  Планинарског	  
савеза	  Србије	  је	  на	  предлог	  Комисије	  за	  кадрове,	  признања,	  награде	  и	  категоризацију,	  на	  трећој	  
редовној	  седници	  одржаној	  	  17.09.2014.	  године	  усвојио	  коригован	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  П	  	  	  	  	  Р	  	  	  	  	  А	  	  	  	  	  В	  	  	  	  	  И	  	  	  	  	  Л	  	  	  	  	  Н	  	  	  	  	  И	  	  	  	  	  К	   	   о	  
националној	  категоризацији	  спортских	  стручњака	  

	  	  	  	  	  Члан	  1.	  

Овим	  правилником	  утврђују	  се	  критеријуми	  и	  мерила	  за	  рангирање	  спортских	  стручњака	  на	  
основу	  квалитета	  рада,	  остварених	  резултата,	  степена	  стручности	  и	  националне	  категоризације	  
спортова	  и	  уређује	  начин	  додељивања	  одговарајућег	  ранга	  -‐	  спортског	  статуса.	  

Члан	  2.	  

Критеријуми	  и	  мерила	  за	  рангирање	  спортских	  стручњака	  утврђује	  се	  за	  спортске	  дисциплине	  од	  
посебног	  значаја	  за	  Планинарски	  савез	  Србије	  	  које	  су	  прописом	  којим	  се	  уређује	  национална	  
категоризација	  спортова	  категорисане	  од	  прве	  до	  пете	  категорије.	  

Одговарајући	  ранг	  -‐	  спортски	  статус	  може	  бити	  додељен	  спортском	  стручњаку	  који	  има	  најмање	  
спортско	  звање	  спортски	  оперативни	  тренер.	  

Члан	  3.	  

Спортски	  стручњак	  рангира	  се	  као	  врхунски	  спортски	  тренер.	  

У	  оквиру	  ранга	  из	  става	  1.	  овог	  члана,	  спортски	  стручњак	  може	  да	  стекне	  одговарајући	  спортски	  
статус,	  и	  то:	  

1)	  врхунски	  спортски	  тренер	  -‐	  заслужни	  тренер;	  

2)	  врхунски	  спортски	  тренер	  -‐	  међународни	  ранг;	  

3)	  врхунски	  спортски	  тренер	  -‐	  национални	  ранг.	  

	  	  	  	  Члан	  4.	  

Спортски	  савез	  Србије	  врши	  рангирање	  спортских	  стручњака	  за	  неолимпијске	  спортове,	  а	  
Олимпијски	  комитет	  Србије	  за	  олимпијске	  и	  параолимпијске	  спортове	  једанпут	  годишње,	  у	  складу	  
са	  Законом	  о	  спорту	  (у	  даљем	  тексту:	  Закон)	  и	  овим	  правилником.	  

	  	  	  	  	  Члан	  5.	  

Спортски	  савез	  Србије	  и	  Олимпијски	  комитет	  Србије	  врше	  рангирање	  спортских	  стручњака	  на	  
основу	  документације	  коју	  достављају	  надлежни	  национални	  грански	  спортски	  савези	  преко	  којих	  



се	  остварује	  општи	  интерес	  у	  области	  спорта	  или	  заинтересовани	  спортски	  стручњаци,	  до	  15.	  
фебруара.	  

Документација	  из	  става	  1.	  овог	  члана	  обавезно	  садржи:	  име	  и	  презиме	  спортског	  стручњака,	  
место,	  дан,	  месец	  и	  годину	  рођења,	  назив	  организације	  у	  области	  спорта	  у	  којој	  спортски	  стручњак	  
обавља	  спортску	  делатност,	  доказе	  о	  оствареним	  резултатима	  у	  претходној	  години,	  податке	  где	  и	  
када	  су	  спортисти	  са	  којима	  је	  радио	  остварили	  потребан	  резултат	  и	  оверен	  записник	  са	  
такмичења	  на	  којима	  су	  спортисти	  остварили	  тај	  резултат.	  

Подаци	  из	  документације	  из	  става	  2.	  овог	  члана	  упоређују	  се	  са	  подацима	  из	  матичне	  евиденције	  
спортских	  стручњака	  и	  стручњака	  у	  спорту	  која	  се	  води	  у	  складу	  са	  Законом.	  

Члан	  6.	  

Олимпијски	  комитет	  Србије	  и	  Спортски	  савез	  Србије	  врше	  рангирање	  спортских	  стручњака	  
доношењем	  акта	  о	  додели	  одговарајућег	  ранга	  -‐	  спортског	  статуса,	  до	  15.	  марта.	  

Подаци	  о	  извршеном	  рангирању	  достављају	  се	  министарству	  надлежном	  за	  омладину	  и	  спорт	  (у	  
даљем	  тексту:	  Министарство),	  који	  те	  податке	  објављује	  на	  свом	  сајту	  у	  року	  од	  15	  дана	  од	  
извршеног	  рангирања.	  

На	  акт	  о	  извршеном	  рангирању	  спортских	  стручњака	  може	  се	  уложити	  приговор	  министру	  
надлежном	  за	  послове	  спорта	  у	  року	  од	  15	  дана	  од	  дана	  објављивања	  рангирања	  на	  сајту	  
Министарства.	  

Олимпијски	  комитет	  Србије	  и	  Спортски	  савез	  Србије	  издаје	  спортском	  стручњаку,	  на	  његов	  захтев,	  
уверење	  о	  извршеном	  рангирању,	  у	  складу	  са	  Законом.	  

Члан	  7.	  

Критеријуми	  и	  мерила	  за	  рангирање	  спортских	  стручњака	  у	  индивидуалним	  спортовима	  су:	  

1)	  врхунски	  спортски	  тренер	  -‐	  заслужни	  тренер:	  

-‐	  ако	  је	  у	  протекле	  две	  године	  радио	  са	  једним	  спортистом	  који	  је	  стекао	  спортски	  статус	  врхунски	  
спортиста	  -‐	  заслужни	  спортиста;	  

2)	  врхунски	  спортски	  тренер	  -‐	  међународни	  ранг:	  

-‐	  ако	  је	  у	  протекле	  две	  године	  радио	  са	  двоје	  спортиста	  који	  су	  стекли	  спортски	  статус	  најмање	  
врхунски	  спортиста	  -‐	  међународни	  ранг,	  

-‐	  ако	  је	  у	  протекле	  две	  године	  радио	  са	  једним	  спортистом	  који	  је	  стекао	  спортски	  статус	  врхунски	  
спортиста	  -‐	  међународни	  ранг	  или	  са	  пет	  спортиста	  који	  су	  стекли	  спортски	  статус	  најмање	  
врхунски	  спортиста	  -‐	  национални	  ранг;	  

	  



3)	  врхунски	  спортски	  тренер	  -‐	  национални	  ранг:	  

-‐	  ако	  је	  у	  протекле	  две	  године	  радио	  са	  пет	  спортиста	  који	  су	  стекли	  спортски	  статус	  најмање	  
врхунски	  спортиста	  -‐	  национални	  ранг,	  

-‐	  ако	  ради,	  или	  је	  радио	  у	  протекле	  две	  године	  са	  двоје	  спортиста	  који	  су	  стекли	  спортски	  статус	  
врхунски	  спортиста	  -‐	  национални	  ранг	  или	  са	  пет	  спортиста	  који	  су	  стекли	  спортски	  статус	  најмање	  
перспективни	  спортиста.	  

Члан	  8.	  

Одговарајући	  спортски	  статус	  додељује	  се	  спортским	  стручњацима	  који	  воде	  националне	  спортске	  
репрезентације	  и	  клупским	  спортским	  тренерима.	  

Клупски	  спортски	  тренер	  може	  остварити	  одговарајући	  спортски	  статус	  под	  условом	  да	  у	  
националној	  спортској	  репрезентацији	  наступи	  најмање	  20%	  спортиста	  из	  клуба	  који	  тренира.	  

Члан	  9.	  

Критеријуми	  и	  мерила	  за	  рангирање	  спортских	  стручњака	  у	  екипним	  спортовима	  су:	  

1)	  врхунски	  спортски	  тренер	  -‐	  заслужни	  тренер:	  

-‐	  ако	  је	  у	  протекле	  две	  године	  радио	  са	  екипом	  чији	  су	  чланови	  стекли	  спортски	  статус	  врхунски	  
спортиста	  -‐	  заслужни	  спортиста;	  

2)	  врхунски	  спортски	  тренер	  -‐	  међународни	  ранг:	  

-‐	  ако	  је	  радио	  у	  протекле	  две	  године	  са	  једном	  екипом	  чији	  су	  спортисти	  стекли	  спортски	  статус	  
врхунски	  спортиста	  -‐	  међународни	  ранг;	  

3)	  врхунски	  спортски	  тренер	  -‐	  национални	  ранг:	  

-‐	  ако	  је	  у	  протекле	  две	  године	  радио	  са	  једном	  екипом	  чији	  су	  спортисти	  стекли	  спортски	  статус	  
најмање	  врхунски	  спортиста	  -‐	  национални	  ранг.	  

Члан	  10.	  

Овај	  правилник	  ступа	  на	  снагу	  	  са	  даномусвајања	  на	  Управном	  одбору	  Планинарског	  савеза	  
Србије.	  	  

Председник	  	   	   	   	   	   	   	   	   Председник	  Комисије	  
за	  кадрове,	  награде,	   	   	   	   	   	   Планинарски	  савез	  Србије	  	  	  	  	  	  
признања	  и	  категоризацију	   	  

__________________________	  _	   	   	   	   	   ________________________	  
	   (	  Лазар	  Попара	  )	   	   	   	   	   	   (	  Борис	  М.	  Мићић	  )	  


